
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
26.10.-2.11.2014 

NEDĚLE –  26.10. – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
AK 8.00 Za + Václava Johánka a oboje rodiče 
AK 9.30 Za + Františku Braunovou, manžela a celý rod 
KK 18.00 Za + Helenu Waldmanovou, + rodiče Waldmanovy a Chvalovy 

a celý rod 
PONDĚLÍ –  27.10.  
AK 8.00 O pokoj, mír a požehnání pro celou rodinu 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  28.10. – SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ 
AK 8.00 Za + Marii Kličkovou, manžela a syna 
KK 17.15 Za + Karla Němečka a živé členy rodiny 
STŘEDA – 29.10.  
AK 8.00 Za + Karla Němečka a živé členy rodiny 
KK 17.15 Za + Antonína Hánu, manželku a celý rod 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 30.10.  
AK 8.00 Za + Karla Němečka a živé členy rodiny 
KK 17.15 Za + rodiče Příbkovy, bratra Matěje a Josefa, a za švagrovou Marii 
PÁTEK –  31.10.  
AK 8.00 Za + manžela, rodiče a prarodiče 
KK 16.30 Růžencová pobožnost  
KK 17.15 Za živý růženec z Domažlice 
SOBOTA –  1.11. – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
 16.00 Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Domažlicích 
 16.45 Mše sv. za zemřelé v kostele U svatých 
NEDĚLE – 2.11. – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
AK 8.00 Za + Františka Gazdíka a oboje rodiče 
AK 9.30 Za děti, které přijímají svátost křtu, za jejich rodiče a kmotry 
KK 18.00 Za + Marii Podestátovou 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 26.10.-2.11.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

STANĚTICE      16.00   

U SVATÝCH       16.45  

LUŽENIČKY        14.30 

Římskokatolická farnost Domažlice, www.farnostdomazlice.cz;; tel. 608 524 136 
Máte zájem o odběr Farních listů a zprav ze života farnosti mailem,  

napište na e-mail: farni.listy@seznam.cz 

Farní listy č.35/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

26. října – 30. neděle v mezidobí 

Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.  

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům 
Drazí bratři a sestry, 
celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky 
(především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na 
těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. 
Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 
tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více 
obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli 
jsou režimy založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, 
zvláště pak islámském.  
Jako křesťané silně vnímáme, že trpí naše sestry a bratři, členové naší rodiny. 
Nemůžeme být lhostejní, ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl 
upřímný, kdybychom nevyužili prostředky pomoci, které máme. Proto vás upřímně 
prosíme o intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení křesťanů. Mají-li být 
ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské 
svědectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako 
národ žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt. 
Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali 
pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají 
strach připojit se k sankcím vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení 
našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. Pro naši zemi 
od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích 
přikázání. 
Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako den modliteb za pronásle-
dované křesťany, ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se 
zapojili do dne postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na 
Ukrajině, který vyhlašujeme na pátek 31. října. V prvním listopadovém týdnu se 
účastněte dle svých možností také prosebných adoračních pobožností, a každý den 
v poledne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou. 
Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i našimi 
dary. Proto ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku na 
pomoc lidem v těchto zemích. Prosíme, abyste ukázali svou velkorysost. 
Věříme, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kdo budou v jeho jménu 
společně prosit za jednu věc, na které se shodli podle Boží vůle.  
 

http://www.farnostdomazlice.cz/
mailto:farni.listy@seznam.cz

